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§ 197 Dnr KS 2017/308.106 
 
Profilprogram för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta det föreslagna profilprogrammet och reviderat kommunvapen enligt 
presenterat underlag.  

2. ge kommunstyrelsen rätt att bevilja verksamheter och bolag inom kommunen 
undantag från att använda delar av profilprogrammet. 

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeansvar – 23 tkr 2018 och 
35 tkr 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

För att uppfylla kommunens vision att vara en drivande och nytänkande kommun i 
framkant har ett underlag för ett nytt profilprogram samt marknadsföringsmaterial 
och reviderat kommunvapen tagits fram. Kommunen behöver utifrån den nya 
profilen modernisera marknadsföringen för att vara en attraktiv kommun mot 
utvalda målgrupper och spegla framtid att bygga samverkan och nya tillväxt-
möjligheter.   

Beslutet omfattar att anta det föreslagna profilprogrammet och reviderat kommun-
vapen samt dess placering och användning, grafiskt element att använda i 
annonser och broschyrer, färgpalett, typsnitt för webb och dokument, färgpalett  
att använda vid produktion av marknadsföringsmaterial, uppdatera layout på 
hemsidan, platsvarumärke samt tillkommande implementeringskostnader  
60–70 tkr. Övrigt marknadsföringsmaterial beräknas fasas ut. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till profilprogram och kommunvapnet. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 399. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta det föreslagna profilprogrammet och reviderat kommunvapen enligt 
presenterat underlag.  

2. ge kommunstyrelsen rätt att bevilja verksamheter och bolag inom kommunen 
undantag från att använda delar av profilprogrammet. 

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeansvar – 23 tkr 2018 och 
35 tkr 2019. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 198 Dnr KS 2017/498.003 
 
Gemensam avfallsplan för de fyra Dalslandskommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud för 2018-2025 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar gemensam avfallsplan  
för 2018-2025 för Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner har arbetat fram  
ett förslag till ny gemensam avfallsplan för perioden 2018-2025. Att ta fram  
en avfallsplan är en viktig pusselbit i kommunens miljöarbete och ett krav från 
lagstiftningen. Avfallsplanen är viktig för att kommunernas riktlinjer och mål för 
avfallshanteringen ska tydliggöras. 

Två övergripande fokusområden har formulerats för den framtida avfalls-
hanteringen i de fyra Dalslandskommunerna: 

• Avfallet i kommunerna ska inte vara farligt för människors hälsa eller miljö. 
• Vi ska högre upp i avfallstrappan. 

Till dessa fokusområden har mätbara mål och aktiviteter kopplats. 

Varje kommun ska ha en avfallsplan som är fastställd av kommunfullmäktige  
och som ska följas upp minst vart fjärde år. Innehållet i avfallsplanen styrs av 
lagstiftning och ska ta hänsyn till nationella, regionala och lokala strategier och mål 
som berör området. Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner 
har tillsammans med Dalslands miljö- och energiförbund och Sweco under ett års 
tid arbetat med att ta fram ett förslag till ny gemensam avfallsplan. Tidsplanen för 
en avfallsplan ska sträcka sig över minst en mandatperiod. Avfallsplanen för 
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner får horisonten 2018-
2025, där avsikten är att en större uppföljning av planen ska genomföras under 
2023. Mindre uppföljningar av avfallsplanen ska ske årligen. 

Syftet med avfallsplanen är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för 
avfallshanteringen i de fyra Dalslandskommunerna. Avfallsplanen ska långsiktigt 
styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. 

Avfallsplanen har varit utställd under en fyraveckorsperiod, 2-31 maj 2018,  
i respektive kommun.  

Efter att avfallsplanen har antagits av kommunfullmäktige i respektive kommun 
kommer kommunerna att skicka uppgifter till Länsstyrelsen avseende datum för 
antagande, sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel, resultat från 
uppföljning av föregående plan samt uppgifter om nedlagda deponier. Detta i 
enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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För att genomföra de aktiviteter som avfallsplanen innebär, samt uppfylla syftet 
med planen, kommer renhållningens chefer, eller av chef utsedd representant, från 
de fyra kommunerna och Dalslands miljö- och energiförbund träffas minst en gång 
per år under avfallsplanens livslängd. Denna representant rapporterar även vidare 
till kommunens renhållningsansvariga nämnd. I samband med denna avstämning 
och rapportering kommer även värdering att ske av när avfallsplanen lämpligen 
behöver uppdateras. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till antagandehandling Gemensam avfallsplan för de fyra 
Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.  

• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 358. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar gemensam avfallsplan  
för 2018-2025 för Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 199 Dnr KS 2018/579.297 
 
Utökning av förskolelokaler i Melleruds centralort 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. förorda alternativet Blåklinten för utökning av förskoleplatser i Melleruds 
kommun. 

2. uppdra till kultur- och utbildningsförvaltningen att, tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen, ta fram underlag för 1-2 förskoleavdelningar och 
erforderliga myndighetsbeslut. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Det ökande invånarantalet i Melleruds kommun har medfört en ökad efterfrågan  
av barnomsorg. Antalet folkbokförda barn i förskoleålder har ökat från tidigare 
prognoser på 80 elever/år till 126 året 2017 barn/år.  

Totalt har antalet förskoleavdelningar mellan 2014-2018 ökat med 11 avdelningar 
sedan 2014. Det finns en kö till förskoleplatser med behov av barnomsorg i jan/feb 
2019. Ytterligare lokaler finns inte tillgängliga inom Kultur- och utbildnings-
nämndens befintliga verksamheter. Om kommunen inte kan erbjuda plats på 
förskola inom fyra månader innebär det att man bryter mot lagen och att 
Skolinspektionen kan ge kommunen vite. 

Melleruds förskolor har en personaltäthet nära riksgenomsnittet. Antalet barn per 
avdelning är däremot fler än riksgenomsnittet och kommungruppen.  

Antalet barn per avdelning 2018 Mellerud är 19,7. Riksgenomsnittet var 15,3 barn 
hösten 2017 (källa SKL). Att öka gruppstorlekarna ytterligare i Mellerud kan ha en 
negativ påverkan på verksamhetens kvalitet.  

September 2018 är det 34 barn i kö vars föräldrar önskar plats i förskolan före 
januari 2019, var av närmare 70 % är nyanlända barn. Under första halvåret 2019 
tillkommer i nuläget 30 barn, var av närmare 40 % är nyanlända barn.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 79, att 
föreslå att kommunstyrelsen omgående bistår med en lösning så att kommunen 
klarar det ökade behovet av förskolelokaler i Melleruds centralort. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, § 352, att ge kommunchefen i 
uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, socialchefen och kultur- 
och utbildningschefen, ta fram förslag till utökning av förskolelokaler i Melleruds 
centralort. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 november 
2018. 
 
Beslutsunderlag  

• Lokalöversyn grund- och gymnasieskolan 2018-02-21  
• Lokalöversyn Vuxenutbildningen 2018-04-24 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 79. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 352. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 413. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. förorda alternativet Blåklinten för utökning av förskoleplatser i Melleruds 
kommun. 

2. uppdra till kultur- och utbildningsförvaltningen att, tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen, ta fram underlag för 1-2 förskoleavdelningar och 
erforderliga myndighetsbeslut. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kultur- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 200 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-
område att gälla från och med 2019-01-01 föreligger. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 november 2018, § 414, att ge kultur- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på justering av musikskole-
avgifterna samt en ekonomisk konsekvensanalys enligt förd diskussion.  

Införandet av en avgiftsfri verksamhet i Kulturskolan innebär ett beräknat 
intäktsbortfall för kultur- och utbildningsförvaltningen på 325 tkr/år. Om en 
ramökning för nämnden inte beviljas innebär detta att nämndens obligatoriska 
verksamheter kommer att påverkas ekonomiskt negativt.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2019.  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-10-24, § 89. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 414. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelser med förslag ny taxa 

musikskoleavgifter och ekonomisk konsekvensanalys. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag 
med ändringen att musikskoleavgifter kvarstår enligt 2018 års nivå. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-11-07 10
  
 
 
 
 
 

§ 201 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att  
gälla från och med 2019-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2019. 
• Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 168.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 411. . 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 202 Dnr KS 2018/657.287 
 
Behov av utökning och ombyggnation av lokaler för  
Individ- och familjeomsorgens verksamhet 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökning och ombyggnation  
av lokaler för Individ- och familjeomsorgens verksamhet enligt föreslagen  
plan för investeringsbudget för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 27 september 2018, § 150, att godkänna plan för 
utökning och ombyggnation av individ och familjeomsorgens nuvarande lokaler  
på Österrådagatan 13 i Mellerud. Detta efter de påpekande som Arbetsmiljöverket 
gjort tidigare under 2018. 

En idéskiss över hur en utökning och ombyggnation skulle kunna se ut har tagits 
fram (se bifogad bilaga). Trolig start på en sådan byggnation är i slutet av 2018 
eller början av 2019, och beräknas vara klar innan sommaren 2019. Detta kan då 
redovisas i handlingsplanen till Arbetsmiljöverket. 

Bifogat är även en kalkyl över beräknad kostnad för ombyggnationen. I bifogad 
kalkyl finns inga pengar för oförutsedda kostnader, brukligt är att lägga på cirka 
10% för detta, då hamnar ombyggnadskostnaden totalt på 4,9 milj. 

Hyran för IFO:s nuvarande del i byggnaden kostar idag 518 kronor/kvadraten, 
årshyra 363 tkr/år. 

Ny hyra inkl. investeringen blir 858 kr/kvadraten, årshyran stiger till 601 tkr/år 
inkl. värme. Denna årskostnad är beräknad på ombyggnadskostnaden 4,9 Mnkr. 

Efter samråd med Samhällsbyggnadskontoret gjordes en preliminär uppskattning 
att en nyrenoverad lokal med ett likartat läge ej skulle kunna hyras för under  
1 500 kronor/kvadraten. 

Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 162, att 

1. godkänna planen för utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler med 
kompletterad kostnadskalkyl. 

2. hos kommunstyrelsen söka utökad ramtilldelning för att täcka ökad 
hyreskostnad 

3. hos kommunstyrelsen söka stöd för ett igångsättningsbeslut gällande 
investeringen i samband med utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2018. 
• Kostnadskalkyl. 
• Idéskiss. 
• Socialnämndens beslut 2018-09-27, § 150. 
• Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 162.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 410. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökning och ombyggnation  
av lokaler för Individ- och familjeomsorgens verksamhet enligt föreslagen plan  
för investeringsbudget för 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 203 Dnr KS 2018/649.252 
 
Förvärv av fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds 
kommun, till en köpeskilling av totalt 1 020 000 kronor (enmiljontjugotusen 
kronor). 

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
köpeavtalet 

3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018 
med 1 020 000 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Källstorp 1:25 ligger belägen i Sjöskogen öster om Ängenäs. Denna har 
ett strategiskt läge för kommunen då den omgärdas av kommunal mark. Genom 
förvärv av denna så kommer man kunna få möjlighet att få en större 
sammanhängande yta som möjliggör framtida exploatering för bostäder i ett 
attraktivt område.  

Arealen är 4 ha bestående av 2 ha skogsmark, 1 ha betesmark samt 1 ha övrig 
mark. På fastigheten finns ett mindre hus samt uthus men detta är inget av värde. 

Bifogat finns en värdering gjord av Areal i Åmål. Denna visar att fastigheten har ett 
värde av 450 000:-. Eftersom fastigheten har ett så pass strategiskt läge så anser 
vi det rimligt att betala det begärda priset från säljaren och inte riskera att någon 
annan köper denna. 
 
Beslutsunderlag 

• Köpeavtal Källstorp 1:25. 
• Värdeutlåtande Areal Åmål. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 402. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds 
kommun, till en köpeskilling av totalt 1 020 000 kronor (enmiljontjugotusen 
kronor). 

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
köpeavtalet 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018  
med 1 020 000 kronor. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 204 Dnr KS 2018/177.297 
 
Slutredovisning av projekt Kroppefjälls förskola och  
Åsebro förskola  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Kroppefjälls förskola  
och Åsebro förskola och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att bevilja kultur- och utbildnings-
nämnden 270 tkr till utökning av förskoleplatser på Kroppefjälls förskola och Åsebro 
förskola. Vidare beslutade kommunstyrelsen att finansiering av projektet skulle ske 
genom en omfördelning av investeringsbudget för 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 60. 
• Slutredovisning. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 355. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Kroppefjälls förskola  
och Åsebro förskola och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 205 Dnr KS 2018/604.041 
 
Finansiering av tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av tjänsten Fixar-Malte på 150 tkr per  
år sker genom en utökning av budgetramen för samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07 § 229, att tjänsten ska bli permanent från 
år 2017. Beslut om hur den skulle finansieras från år 2018 togs inte och behöver 
därför göras nu i stället. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-12-07 § 229. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 384. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av tjänsten Fixar-Malte på 150 tkr per  
år sker genom en utökning av budgetramen för samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-11-07 17
  
 
 
 
 
 

§ 206 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
att gälla från och med 2019-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2019 – Kommunstyrelseförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 386. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 207   
 
Redovisning av öppna ärenden 2018-10-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av  
alla öppna ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i 
november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2018-10-31. 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-31.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 208   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde 2018-05-28--10-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av 
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden  
i november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2018-05-28--10-31. 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-28--10-31.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 209 Dnr KS 2018/297.042 
 
Prognos 3/2018 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2018 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 650 tkr. 

Beslutsunderlag 

• Prognos 3/2018.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 409. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 210 Dnr KS 2018/160.060 
 
Utvärdering av intern kontroll 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka 

1. brev om utvärdering av intern kontroll 2018 till nämnderna. 

2. brev om information om intern kontroll inom kommunala företag och 
kommunalförbund. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska tre gånger per år, i samband med att första prognos redovisas till 
fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut upprättande, rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen. 
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska styrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs 
föranstalta om sådana. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
brev. 

Utöver nämndernas arbeten, ska kommunstyrelsen även informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden. 
Detta är ett normalt förfarande. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till brev. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun, 2017-11-22, § 140. 
• Brev om utvärdering av intern kontroll 2018 till nämnderna. 
• Brev om information om intern kontroll inom kommunala företag och 

kommunalförbund. 
• Arbetsplan. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 408. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka 

1. brev om utvärdering av intern kontroll 2018 till nämnderna. 

2. brev om information om intern kontroll inom kommunala företag och 
kommunalförbund. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Melleruds Bostäder AB 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Fyrbodals kommunalförbund 
Dalslands Turist AB 
Utredaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 211 Dnr KS 2018/614.060 
 
Intern kontroll 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar inte om några gemensamma kontrollområden för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 § i reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun (§ 140, 2017-11-22) 
ska styrelsen senast vid novembersammanträdet besluta om gemensamma 
kontrollområden för det kommande året. 

Kommunstyrelsen väljer att inte peka ut något ytterligare kontrollområde för 
nämnderna under 2019. På så sätt skapas förutsättningar att fullt ut implementera 
det nya arbetssättet med intern kontroll. Det nya arbetssättet bygger bland annat 
på att nämnderna mer fokuserar på respektive ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 379. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar inte om några gemensamma kontrollområden för 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Utredaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 212 Dnr KS 2017/684.813 
 
Svar på motion om att kommunen utesluter eller kraftigt 
begränsar läsk och sötsaker i det sortimentet som säljs vid 
kommunens anläggningar (Rådahallen, Dahlstiernska 
gymnasiet, Stinsen och Rådaskolan) 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. delvis bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över utbudet  
på de cafeterior som har skolelever som specifik målgrupp, vilket innebär 
cafeterian på Rådaskolan och cafeterian på ungdomshuset Stinsen.  

2. i övrigt anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) föreslår i en motion den 28 november 2017 att kommunen 
utesluter eller kraftigt begränsar utbudet av läsk och sötsaker i det sortiment som 
säljs vid kommunens anläggningar såsom Rådahallen, Dahlstiernska gymnasiet, 
Rådaskolan och ungdomshuset Stinsen.  

Det kan finnas ett symbolvärde i att göra en översyn av utbudet de cafeterior som 
riktar sig till barn och ungdomar, för att som det står i motionen, föregå med gott 
exempel. Det ses dock inte som nödvändigt att som motionen föreslår, anlita en 
privat näringsidkare i beredningsarbetet för att åstadkomma en eventuell 
förändring av utbudet i nämnda caféterior. Kommunen har den kompetens som 
krävs för ett sådant arbete. I övrigt så följer kommunen Livsmedelsverkets (SLV) 
riktlinjer och nordiska näringsrekommendationer (NNR) Näring för god vård och 
omsorg – Vägledning från Socialstyrelsen, Skollagen och EU:s livsmedelslag-
stiftning. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2018, § 4, att ge kommunchefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, § 4. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 387. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. delvis bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över utbudet  
på de cafeterior som har skolelever som specifik målgrupp, vilket innebär 
cafeterian på Rådaskolan och cafeterian på ungdomshuset Stinsen.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. i övrigt anse motionen besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 213    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A1 Allmänna ärenden  
1.2 Allmän handling § 1/2018 
 
A 2 Brådskande ärenden  
2.1 Brådskande ärenden KSAU § 396/2018 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 6  Anställnings upphörande  
6.1 Uppsägning § 2/2018 
6.3 Avstängning § 1/2018 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 3-9/2018 
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd §§ 20-24/2018   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 214  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2018-08-30. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 157, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementhus (växthus) på 
fastigheten Östra Järn 1:80. Dnr 2018.228.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 158, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad avnätstation på fastigheten  
Ransberg 1:175. Dnr 2018.206.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 159, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten  
Källsviken 1:8. Dnr 2018.229.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 160, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av fritidshus på  
fastigheten Järns-Korsgården 1:1. Dnr 2018.215.226. 

• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2018-09-27. 

• Finansiell rapport per 2018-09-30. Dnr KS 2018/111. 

• Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun beslut 2018-10-01, § 102, om 
aktualitetsprövning av översiktsplan 2014-2018. 

• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2018-10-16. 

• Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.  
Dnr KS 2018/631.163 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 215 Dnr KS 2018/196.370 
 
Svar på motion om att Melleruds kommun vid nästa 
upphandling köper grön el  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad då Melleruds 
kommun redan har avtal angående köp av grön el.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 20 mars 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun vid nästa upphandling köper grön el. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 april 2018, § 132, att ge kommunchefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

Grön el har inte att göra med färgen på elen utan är identifierad som den el som 
skapas från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Förnybara energikällor 
släpper inte ut någon koldioxid och förbrukar inte jordens resurser. Dock ska man 
bära i minnet att den teknik och utrustning som används för att skapa el från våra 
förnybara energikällor har påverkan på klimat och naturens resurser. Det är mest 
klimatsmarta med dagens kunskap är att köpa grön el producerat med dagens 
teknik. 

Mellerud kommun har redan tecknat avtal för köp av grön el. En upphandling 
påbörjades i mitten av februari 2018. Från och med 1 januari 2019 har Mellerud 
kommun avtal om att köpa el från Bixa som är märkt med Naturskyddsföreningens 
Bra Miljöval. Det är den enda miljömärkta elen som finns i Sverige idag. Elen 
tillverkas från förnybara energikällor såsom vindkraft, vattenkraft, biobränslen och 
solkraft. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 132.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 381. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad då Melleruds 
kommun redan har avtal angående köp av grön el.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 216 Dnr KS 2018/583.042 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut 
januari - augusti 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 18 september 2019  
beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2018 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 476 tkr att jämföra 
med det budgeterade negativa resultatet på 312 tkr för helåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2018. 
• Samordningsförbundets protokoll 2018-09-18, § 54.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 372. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 217 Dnr KS 2018/605.042 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2018-06-30 med 
revisionsberättelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals kommunalförbunds delårsbokslut för  
perioden 2018-01-01--06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har den 9 oktober 2018 översänt delårsrapport  
för perioden 2018-01-01--06-30. 

Rapporten för första halvåret 2018 visar på ett överskott på 443 tkr vilket är  
cirka 250 tkr bättre än budget för samma period. Prognosen för helåret visar  
på ett överskott på 972 tkr vilket är cirka 580 tkr bättre än budget.  
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2018-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 2018-09-20, § 64.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 373. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals kommunalförbunds delårsbokslut för  
perioden 2018-01-01--06-30. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 218 Dnr KS 2018/568.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - 
delårsrapport januari-augusti 2018 med revisionsrapport  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 25 september 2018 överlämnat 
delårsrapport januari-augusti 2018 med bokslutsprognos till medlemskommunerna. 

Delårsrapporten för förbundet visar på ett negativt resultat på 1 982 tkr exklusive 
sotningsenheten. Prognosen för helåret 2018 visar dock på att förbundet kommer 
att avsluta året med ett nollresultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2018  
med bokslutsprognos.  

• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 363. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 219 Dnr KS 2018/297.042 
 
Prognos 3/2018 för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en 
budget i balans. 

2. godkänna redovisningen av prognos 3/2018 för Melleruds kommun och 
överlämna den till revisorerna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2018 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på  
2 859 tkr vilket är 2 199 tkr bättre än budgeterat resultat.   
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 3/2018 för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 405. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en 
budget i balans. 

2. godkänna redovisningen av prognos 3/2018 för Melleruds kommun och 
överlämna den till revisorerna. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 220 Dnr KS 2018/343.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2019 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun- 
fullmäktige före oktober månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2019 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 374. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2019 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-11-07 34
  
 
 
 
 
 

§ 221 Dnr KS 2018/76.041 
 
Budget 2019 för koncernen Melleruds kommun, 
verksamhetsplan 2020-2021 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 

Reservation 
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommun- 
fullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige har  
förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Ekonomichefen redogör för budgetprocessen samt förslag till budget 2019 och  
plan för 2020-2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 375. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen återremitterar budgetförslaget med följande 
motivering: 

Budget 2019 samt plan 2020–2021 innehåller besparingar; i huvudsak på 
äldreomsorgen. Vi avvisar detta och vill peka ut andra sätt att spara på. 

Tryter ekonomin och besparingar behövs skall detta ske på kärnverksamheterna i 
sista hand. Därför yrkar Sverigedemokraterna på återremiss av budgetförslaget för 
omarbetning i syfte att i större mån motsvara våra politiska prioriteringar. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 2 

Därefter frågar ordförande på arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 222 Dnr KS 2018/344.041 
 
Investeringsbudget 2019, 2020-2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige 
har förrättats i hela landet ska investeringsbudgeten fastställas av det nyvalda 
fullmäktige. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 376, att återremittera ärendet 
för vidare beredningen.  

Investeringsvolymen för perioden är ovanligt hög ur ett Mellerudsperspektiv. 

För god ekonomisk hushållning bör investeringsnivån i Melleruds kommun ligga 
omkring 40 Mnkr, förutsatt att resultatet uppgår till 2 procent av skatter och 
bidrag, dvs. 12-13 Mnkr.  

Ängenäs 

Den stora förklaringen på den höga volymen är investeringsprojekt för det särskilda 
boendet samt infrastruktur på Ängenäs. Den totala investeringsvolymen för 
projektet ligger på 156 Mnkr. Projektet spänner över tidsperioden 2018-2021. 

Västeråda 

Här pågår arbetet med infrastruktur kring det nya köpcentrumet. Detta måste 
genomföras för att köpcentret ska få öppna. Här är viktigt att få till en trafiksäker 
miljö. En bussficka kommer att anläggas vid Snickaregatan vid Rådaskolan och ett 
heldraget staket mellan Snickaregatan och bussfickan för att säkerhetställa att 
gångbron används. Snickaregatan kommer att bli dubbelriktad och kommer fungera 
som in- och utfart för de verksamheter som etablerar sig norr om Rådaskolan på 
Västerråda 

VA 

För vatten och avlopp har det tidvis präglats av kortsiktig planeringshorisont och en 
del snabba lösningar, då det har saknats personella resurser och arbetssätt för mer 
långsiktiga lösningar.  Det föreligger ett mycket stort behov av att åtgärda 
ledningsnäten, där det mest kritiska är mängden tillskottsvatten. I enlighet med 
gällande miljötillstånd för Sunnanås avloppsreningsverk har det gjorts en 
prövotidsutredning av tillhörande spillvattennät, där Länsstyrelsen har fastställt de 
slutliga villkoren 2017-01-13. Kommunen ska där följa föreslagen åtgärdsplan, som 
skulle vara genomförd senast 31 december 2017, vilket den inte är.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förvaltningen har stärkt upp bemanningen för att klara en högre takt på 
genomförande av åtgärder. Målet är att detta ska visa sig under 2019 och att man 
då klarar den höga volymen av ärenden för sanering av ovidkommande vatten. 

Under 2017 förekom det väldigt mycket avbrott på befintliga dricksvattenledningar 
vid området runt sjön Höljen. Ledningarna är i mycket dåligt skick och måste bytas 
ut. 

I investeringsplanen ligger de åtagande för utbyggnad av allmänt VA som 
beslutades av kommunfullmäktige juni 2018. Utbyggnaden av det allmänna VA 
stödjs av lagen om allmänna vattentjänster (§ 6 LAV). Identifiering av områden 
utifrån § 6 LAV-metoden påvisar bebyggelseområden som kan anses utgöra ett 
större sammanhang och där det finns behov av allmänt VA. Utbyggnaden av VA- 
nätet ger intäkter tillbaka genom anslutningsavgifter. 

Upperud är ett tättbebyggt område och ligger i anslutning till ett befintligt 
verksamhetsområde. 

Backa - Sällsäter ligger i anslutning till verksamhetsområde och ligger i närheten till 
känslig recipient. 

Intag vattenledning är försenad på grund av att vi inte kunnat göra provtagningar 
under sämre förutsättningar. Många tillstånd måste till för att arbetet kan börja. 
Det kan på grund av detta bli förseningar. 

Gata 

Det är mycket befogad kritik över skicket på Melleruds gator. Ett underhållsarbete 
som har skjutits på framtiden börjar nu bli en börda och på vissa vägar kapital-
förstöring. Utbytestakten är 20 år som har tagits fram efter budgetdialog som 
gjordes för ett par år sedan. Reinvesteringar av gator och vägar ska samordnas 
med VA-grävjobb.  

Strömbron i Håverud är i dåligt skick och upphandling är klar. Arbetet kommer att 
ske under våren 2019. 

Projektet att förbättra utemiljön och förbättrad trafiksäkerhet kring Rådahallen och 
Korngatan har kommunen fått bidrag för genom Grönare Städer. 

Belysningen till Dals-Rockstock är upphandlad och arbete sker våren 2019. 
Startbesked har getts av KSAU 

Fastighet 

Flytt av skjutbanan är på grund av exploateringar för bostäder i Sundserud. Där 
den antagna detaljplanen specifikt anger villkor för exploatering är att flytta 
skeetbanan som uppvisar för höga bullervärden nära bostäder. Hela skytteklubbens 
verksamhet bör flyttas. 

Andelen barn i förskoleålder och skolålder har ökat i Mellerud. Befintliga lokaler har 
nått sitt kapacitetstak och utbyggnader av skolor och förskolor har gjorts. En 
schablon siffra har tagits fram för förskola som baserar sig på 2-avdelningsförskola 
byggt med moduler.  

Projektering av utbyggnad av Nordalsskolan pågår. Den hyresökning som 
utbyggnaden innebär har godkänts av kultur- och utbildningsnämnden. 
Utbyggnaden måste vara klar till höstterminen 2019 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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IFOs lokaler har under en längre tid kritiserats för brist på säkerhet och dåligt 
arbetsmiljö. Ett föreläggande med eventuellt vite har getts av Arbetsmiljöverket  
att snarast åtgärda problem. 

Samhällsbyggnadsförvaltingen behöver samordna sin verksamhet samt behöver 
större lokaler om personal från Mellbo går över till förvaltningen. Vid samman-
slagning kommer kommunen inte få plats och lokalerna idag är inte i skick för 
godtagbar arbetsmiljö. 

Bergs tomställs och lokalförsörjningsprogram utreds om lokalerna kan tas i bruk av 
hemvården och Dalslands Miljö och Energiförbund. Båda verksamheterna är idag 
ytterst trångbodda. 

En ny entré med tillgänglighetsanpassning till kommunhuset beräknas påbörjas 
under hösten 2019. Projektet är senarelagt på grund av resursbrist och utredning 
angående sammanslagningar med Mellbo och en gemensam entré. 

Kommunen har valt att under perioden minska på den generella potten på 
tillgänglighetsanpassningar för att hålla nere investeringsnivån.  

Solcellerna på Rådahallen har kommunen fått bidrag för och de har en åter-
betalnings tid på 7 år. Startbesked har beviljats av KSAU. En upphandling pågår. 

För att öka återbruket i kommunen samt minska avfallet är det lämpligt att utreda 
Kretsloppspark då återvinningscentralen eventuellt ska flyttas. 

Mark och exploateringskostnader är inte med i investeringsplanen. Dessa 
investeringar måste arbetas in i systemet för att kunna få en bra planering och 
framförhållning. 

Kommunen har närstående framtida investeringar på Sapphult. Kommunen har 
även investeringar i samband med exploateringen på Västerråda genom bland 
annat en gångbro över E45 och flytt av busshållplats. 

För att öka robustheten i samhällsviktiga funktioner har kommunen identifierat 
behov av nödvatten, pelletsilo och fossilfri spetsvärme. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 376. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 223 Dnr KS 2018/345.045   
 
Borgensram och låneram 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 185 Mnkr  
för att därefter uppgå till 327 Mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala 
bolagen samt en låneram för kommunen. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 377, att återremittera ärendet 
för vidare beredningen.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 377. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 185 Mnkr  
för att därefter uppgå till 327 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 224 Dnr KS 2018/626.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2018-07-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2018-07-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårs-
rapporten, inriktad på över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Revisorerna bedömning är att 

• delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och  
god redovisningssed i övrigt. 

• resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de finansiella mål fullmäktige 
beslutat om. 

• verksamhetens utfall i delåret inte är förenlig med kommunfullmäktiges mål för 
verksamheten och att de inte kan uttala om utfallet per helår, med anledning av 
att kommunstyrelsen själva inte gör någon prognos på måluppfyllelsen. 

Revisorerna är allvarligt bekymrade över socialnämndens budgetöverskridande och 
uppmanar nämnden och kommunstyrelsen att aktivt vidta åtgärder för att minska 
det befarande underskottet. 

Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2018-07-31 med revisorernas utlåtande. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 406. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen.  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 225 Dnr KS 2018/618.006 
 
Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott  
och miljö- och hälsorådet 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten 
att flytta kommunfullmäktiges sammanträden från onsdagar till torsdagar för att 
underlätta för förtroendevalda som veckoarbetspendlar att delta i sammanträdena. 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

Ons 16 januari  Ons 10 april Ons 14 augusti Ons 16 oktober 

Ons 13 februari Ons 15 maj Ons 11 september Ons 13 november 

Ons 13 mars Ons 12 juni  Ons 4 december 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tis 29 januari Tis 9 april Tis 13 augusti Tis 1 oktober 

Tis 12 februari Tis 23 april Tis 27 augusti Tis 15 oktober 

Tis 26 februari Tis 7 maj Tis 10 september Tis 12 november 

Tor 7 mars (ekonomi) Tis 28 maj  Tis 26 november 

Fre 8 mars (ekonomi) Tis 11 juni  Tis 17 december 

Tis 12 mars Tis 25 juni   

Tis 26 mars    
 

Miljö- och hälsorådet 

Mån 18 februari Mån 13 maj Mån 9 september Mån 9 december 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 
sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen 
bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Förslag till sammanträdesplan 2019.  
• Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 378. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att 
undersöka möjligheten att flytta kommunfullmäktiges sammanträden från onsdagar 
till torsdagar för att underlätta för förtroendevalda som veckoarbetspendlar att 
delta i sammanträdena. 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på Rexefjords förslag att återremittera förslaget vad gäller 
kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag vad gäller kommunstyrelsens, 
kommunstyrelsens arbetsutskotts och miljö- och hälsorådets sammanträden och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Utredaren 
Ekonomichefen 
Kommunchefen 
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§ 226 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att  
gälla från och med 2019-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2019. 
• Byggnadsnämndens beslut 2018-10-24, §§ 185-186. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 417. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 227 Dnr KS 2018/88.213 
 
Begäran om delegering till byggnadsnämnden att anta 
upphävandet av tomtindelningsplanen för kvarteret Strömmen 
i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till byggnadsnämnden att anta upp-
hävandet av tomtindelningsplanen för kvarteret Strömmen i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  

En tomtindelningsplan har till syfte att på ett bindande sätt fastställa hur marken 
ska indelas i tomter. I kvarteret Strömmen finns det en tomtindelningsplan från 
1959 som fortfarande är gällande. Tidigare var tomtindelningsplaner obligatoriska 
för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. För kvarteret 
Strömmen är fastighetsbildningen genomförd så tomtindelningsplanen kan därför 
anses ha spelat ut sin roll.  

När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag en 
otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra mindre 
justeringar av fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får  
frångås. Planen utgör idag ett hinder för dagens behov och framtida förändringar.  

Gällande detaljplan över kvarteret Strömmen kommer inte att påverkas av 
upphävandet av tomtindelningsplanen. Upphävandet av tomtindelningsplanen 
strider inte mot Översiktsplanen från 2010.  

Byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 154, att begära hos 
Kommunstyrelsen att få delegation att anta upphävandet av tomtindelningsplanen 
för kvarteret Strömmen. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2018-09-26, § 154.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 388. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till byggnadsnämnden att anta upp-
hävandet av tomtindelningsplanen för kvarteret Strömmen i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 228 Dnr KS 2018/251.041 
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndmålen  
för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av 
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget 
och dess styrning av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Sammanställning av nämndmål 2019 för kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden.  

• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 412. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndmålen för 2019 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 229 Dnr KS 2018/641.252 
 
Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1 i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna förslag till köpeavtalet till fastigheten del av Bråna 4:1 i Melleruds 
kommun till en köpeskilling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner 
svenska kronor. 

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
köpeavtalet.  

3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018 
med 1,1 Mnkr (handpenning) och investeringsbudgeten för 2019 med 9,9 Mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Del av fastigheten Bråna 4:1, Bråna Sjöskog, utgörs av totalt 71,5 ha. som ligger 
vid Vänern i anslutning till Vita Sandars Camping. Den största delen utgörs av 
samlad skogsmark. Fastigheten kan beskrivas som följande: 

• 64 ha produktiv skogsmark 

• 14 ha vattenområde  

• 0,4 ha väg och kraftledning 

• 7,1 övrig landareal, inkl. 13 bostadstomter 

2018 lades del av Bråna 4:1 ut till försäljning. Skogsmarken (64 ha) taxerades 
2017 till 5,341 Mkr. 

Fastigheten berörs av ytvattenskydd och strandskydd mot Värnen. På fastigheten 
finns det detaljplanerat område för bostäder, som idag berör tre olika fastigheter. 
Detaljplanen Vita Sannar – Örnudden vann lagakraft 2017-10-31. På del av Bråna 
4:1 finns det idag 13 stycken osålda bostadstomter som är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. Fastigheten har en del av samfälligheten Bråna GA:2 som utgörs 
av vägar, naturområde m.m. inom det detaljplanelagda området. 

Tomterna är inte underhållna och idag växter det sly och dylikt. Vid ett fastighets-
förvärv bör dessa iordningställas. 

Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret av servitut för båtplats och 
bilparkering för den yttre delen av Örnudden samt servitut för kraft- och 
vattenledning. 

Ett nyttjanderättsavtal har funnits på del av fastigheten till Melleruds kommun  
för ställplatser av husbilar och äventyrsgolf i anslutning till campingen. Avtalet är 
uppsagt av fastighetsägaren (diarienummer KS 2018/319.261) och hade en årlig 
intäkt på 50 tkr. 
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Det finns ett anläggningsarrende på markområde om 100 m2 för placering av 
kommunikationsutrustning omfattande bland annat teknikbod och ett 20 m torn 
(mobiltelemast). Avtalet löper ut 2025-03-31 och ska sägas upp minst 12 månader 
före avtalstidens utgång. Annat fall är avtalet förlängt med 3 år varje gång. 
Arrendeavgiften utgör 15 tkr/år 

Det finns ett nyttjanderättsavtal till fastigheten Bråna 4:12 som har rätt att nyttja 
mark för båthus och brygga. Någon ersättning för nyttjanderätten finns inte. 

Jakten är upplåten muntligt till fram till 2019-06-30, säljaren förbehåller sig 
intäkten av jakten till 2019-06-30. 

Det finns ett strandskyddsföreläggande kopplat till fastigheten för en brygga. 
Föreläggandet har inget vite men åtgärd kommer behöver göras av köparen. 

Ett förvärv av fastigheten är av strategisk betydelse för Melleruds kommun.  
Vita Sandars camping har idag en beläggning på ca 120 000 gästnätter och har 
under några år ökat. Med ett fastighetsförvärv möjliggörs utveckling av campingen. 
Husbilsparkering, äventyrsgolf, parkeringar, tennisbanor och utökad yta för 
camping skulle möjliggöras både norrut mot Vita Sannarvägen och västerut. 
Besöksnäringen i Sverige blir en allt viktigare näringsgren och i synnerhet för 
Melleruds kommun där turismen och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla  
för kommunen. 

I Melleruds fördjupade översiktsplan växer Mellerud österut mot Vänern. Likaså i 
det arbete som just nu håller på att tas i fram i det nya översiktsplanarbetet för 
Översiktsplan Melleruds kommun nu-2030.  

Kommunen erbjuder i dagsläget lediga tomter att bygga bostäder på runt om i 
Mellerud. Dock äger kommunen inga tomter i strandnära lägen. Med ett köp skulle 
Melleruds kommun förvärv 13 bostadstomter i strandnära läge som skulle gå till 
försäljning. 

Bråna Sjöskog utgör även ett mycket fint rekreationsområde för invånare och 
besökare i Mellerud med sin närhet till Värnen och vacker natur. Många strövstigar 
leder genom skogen och i anslutning till campingen finns ett motionsspår. 
Motionsspåret och strövstigar skulle med ett förvärv av fastigheten vara enklare  
att underhålla och utveckla. 
 
Beslutsunderlag 

• Köpeavtal del av Bråna Sjöskog 
• Detaljplan Vita Sannar- Örnudden 
• Förteckning servitut 
• Nyttjanderättsavtal 
• Anläggningsarrende 
• Uppsagt arrendekontrakt  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 394. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna förslag till köpeavtalet till fastigheten del av Bråna 4:1 i Melleruds 
kommun till en köpeskilling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner 
svenska kronor. 

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
köpeavtalet 

3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018 
med 1,1 Mnkr (handpenning) och investeringsbudgeten för 2019 med 9,9 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 230 Dnr KS 2018/265.042 
 
Prognos 3/2018 för Melleruds Bostäder AB  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2018 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 3 850 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 3/2018.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2018-10-10, § 85. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 415.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 231 Dnr KS 2018/577.003 
 
Arbetsmiljöpolicy för Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Arbetsmiljöpolicyn enligt föreliggande förslag.  

2. att upphäva Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser, antaget av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 17. 

 
Sammanfattning av ärendet 

En god arbetsmiljö är en strategisk fråga för Melleruds kommun. I arbetsmiljön 
ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Föreliggande 
dokument benämnt Arbetsmiljöpolicy utgör förslag till nytt politiskt styrdokument 
för arbetsmiljöarbetet gällande för förtroendevalda och anställda i Mellerud 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 483. 
• Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser. 
• Arbetsmiljölag (1977:1160) – finns på internet. 
• Förslag till Arbetsmiljöpolicy för Melleruds kommun 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 365. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Arbetsmiljöpolicyn enligt föreliggande förslag.  

2. att upphäva Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser, antaget av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 17. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 232 Dnr KS 2018/578.003 
 
Bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt föreliggande 
förslag. 

2. att upphäva Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser, antaget av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 17. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren fördela 
uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare 
eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och 
en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får 
dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som 
behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om: 

• regler som har betydelse för arbetsmiljön,  

• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 
olycksfall,  

• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt  

• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.  

Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att 
bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom skall kraven i 
bilaga 1 uppfyllas. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns 
minst tio arbetstagare i verksamheten. (AFS 2003:4). Bifogat förslag till 
bestämmelse anger hur fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska ske i Melleruds 
kommun.  

 
Beslutsunderlag 

• AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
• Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 483. 
• Förslag till Bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 366. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt föreliggande 
förslag. 

2. att upphäva Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser, antaget av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 17. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 233 Dnr KS 2017/303.212 
 
Samråd angående Översiktsplan för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna samrådshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun.  

2. skicka ut samrådshandling Översiktsplan för Melleruds kommun på samråd  
i enlighet med 3 kap, 9 §, plan- och bygglagen (2010:900) under tiden  
21 november 2018 till 31 januari 2019.  

 
Sammanfattning av ärendet  

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommuntäckande och 
aktuell översiktsplan.  

Dess aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska 
minst en gång under mandattiden i en sammanställning redovisa sina synpunkter 
gällande statliga och mellankommunala intressen och hur dessa förhåller sig till 
översiktsplanens aktualitet.  

Syftet med en översiktsplan är att den ska utgöra ett strategiskt, tungt vägande 
dokument som visar kommunens samlade, långsiktiga utveckling genom att 
beskriva såväl var som hur kommunen ska utvecklas sett ur ett hållbart socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till samrådshandling – Översiktsiktsplan för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 377. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

3. godkänna samrådshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun.  

4. skicka ut samrådshandling Översiktsplan för Melleruds kommun på samråd  
i enlighet med 3 kap, 9 §, plan- och bygglagen (2010:900) under tiden  
21 november 2018 till 31 januari 2019.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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§ 234 Dnr KS 2018/288.029 
 
Svar på motion om att Melleruds kommun inför en klädpolicy/ 
neutralitetspolicy med förbud mot att bära synliga politiska,  
filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse att ärendet är allsidigt belyst och avslår 
motionen. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun inför en klädpolicy/neutralitetspolicy med förbud mot 
att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid. 
Som orsak anger motionären att Melleruds kommun är en offentligt finansierad 
verksamhet och därför bör förhålla sig neutralt mot sina anställda och mot sina 
kunder, patienter/brukare. Kommunen är en stor arbetsgivare och tar emot 
patienter/brukare och kunder med olika trosuppfattningar samt med olika politi 
ska uppfattningar. Därmed anser motionären att de ska bemötas på ett neutralt 
sätt utan religiösa, filosofiska eller politiska symboler. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 juni 2018, § 239, att ge kommunchefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar. 

Det är vanligt att en arbetsgivare väljer att använda klädkoder på arbetsplatsen och 
när de anställda utför sina yrken. Det kan röra sig om olika slags uniformer, en vilja 
att ge enhetligt intryck eller som ett sätt att göra det tydligt vilka som faktiskt 
jobbar på ett visst ställe. Den bakomliggande anledningen kan skilja sig åt men det 
kan vara av hälsoskäl eller av säkerhetsskäl. 

• Som medarbetare har du inte rätt att använda valfri klädsel inom hälso- och 
sjukvård då det innebär en smittrisk 

• Enligt skollagen, ska alla skolhuvudmän utforma utbildningen i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter, vilket exempelvis inkluderar rätten till religionsfrihet och en allmän 
medborgerlig yttrandefrihet. Dock har Skolverket slagit fast att burka kan  
förbjudas i specifika fall då det exempelvis försvårar samspelet mellan lärare och 
elev. 

Det är viktigt att de medborgare och näringsidkare som på olika sätt kommer i 
kontakt med anställda inom Melleruds kommun bemöts på ett professionellt sätt 
och som inte väcker anstöt. Vårt förhållningssätt ska vara välkomnande, och vi ska 
dessutom vara drivande, visa omtanke och uppträda med respekt. Så länge inte 
klädsel påverkar tjänsternas kvalitet eller säkerhet inom gällande lagstiftning och 
etiska riktlinjer ska medarbetare inom Melleruds kommun behandlas likvärdigt 
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varvid föreslås att klädpolicy inte införs annat än där det är berättigat utifrån 
arbetets specifika art såsom exempelvis för skydd mot smitta.   

Idag finns det ingen lagstiftning mot eller för symboler av politiska eller filosofiska 
symboler. Det finns svårighet i att med säkerhet avgöra vad som är en politisk och 
filosofisk symbol. Det mest uppenbara och självklara känner vi väl alla till men det 
finns ju så mycket andra, mera subtila symboler. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, § 239. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 380. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse att ärendet är allsidigt belyst och avslår 
motionen. 
 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 235 Dnr KS 2018/647.101 
 
Svar på motion om inrättande av oppositionsråd 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till eget förslag  
om införande av 1:e och 2:e ordförande i styrelser och nämnder. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tommy W Johansson (S) föreslår i en motion att det inför mandatperioden 2019-
2022 inrättas ett uppdrag som oppositionsråd på minst 40 procent i Melleruds 
kommun. 

Idag har Melleruds kommun ett kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande) och 
en vice ordförande i kommunstyrelsen (från oppositionen). Vice ordförande har ett 
arvode som motsvarar 35 procent av ordförandens arvode. Melleruds kommun har 
idag inget av fullmäktige utsett oppositionsråd. 

Frågan överlämnas till politiken för ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente (KF 147§, 2017-12-20) 
• Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun (KF § 43, 

2006-04-19) 
• Ekonomiska ersättningsnivåer för 2018. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 418. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD), Morgan E Andersson (C) och Lisbeth Berglöv (KD): Bifall till 
arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till eget förslag  
om införande av 1:e och 2:e ordförande i styrelser och nämnder. 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår 
motionen. 

Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till au förslag. 
Nej-röst till tj förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Johanssons förslag 
beslutar kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Omröstningslista § 235 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Christine Andersson (S)    X  
Thomas Hagman (S)    X  
Marianne Sand Wallin (S)    X  
Martin Eriksson (C) Morgan E Andersson (C) X   
Peter Ljungdahl (C) Lisbeth Berglöv (KD) X   
Eva Pärsson  (M) Harald Ericson (M) X   
Daniel Jensen (KD)   X   
Sofia Falander (MP)   X   
Pål Magnussen (V) Jörgen Eriksson (KIM) X   
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Tommy W Johansson (S)    X  
Summa  6 5  
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§ 236 Dnr KS 2018/674.101 
 
Införande av 1:e och 2:e vice ordföranden i styrelser och  
nämnder  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. rekommendera kommunfullmäktiges valberedning att till fullmäktige föreslå 
presidier i varje nämnd och styrelse med ordförande, 1:e vice ordförande och  
2:e vice ordförande.  

2. hänskjuta frågan om ersättning för ledamöter i nämnder och styrelsers presidier 
till arvodesberedningen. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Peter Ljungdahl (C) väcker fråga om införande av 1:e och 2:e vice ordförande i 
styrelser och nämnder.  

Centerpartiet menar att det är viktigt att stärka politikens roll och möjlighet att 
styra kommunen. Trots att Melleruds kommun är en av Sveriges mindre kommuner 
så har kommunen en bruttoomsättning på närmare 775 miljoner kronor och 
närmare 850 personer har en tillsvidare anställning i kommunen. Till det kommer 
många visstids anställda. Förväntningarna på kommunen verksamheter är många 
och höga. Med anledning av motion till kommunfullmäktige den 24 oktober 2018 
där Socialdemokraternas gruppledare föreslår att ett uppdrag oppositionsråd skall 
inrättas i kommunen aktualiserar frågan om politikens roll ytterligare. 

För fler och fler partier blir det svårare med rekrytering av nya politiker och 
avhoppen från politiska uppdrag har varit många de senaste mandatperioderna. I 
det allmänna mediebruset har många orsaker till detta lyfts fram. Exempelvis 
politikers möjlighet att sätta sig in frågorna, politikens möjlighet att påverka och 
inte minst hot eller trakasserier mot politiker.  

Det finns flera sätt att stärka politikens roll. Stora organisationer med större 
resurser har politiska sekreterare som jobbar endast på politikens uppdrag med 
utredningar och förberedning av ärenden. För en kommun av Melleruds storlek gör 
Centerpartiet bedömningen att det ligger närmare tillhands att ersätta fler politiker 
för tid vid sidan av sammanträden och på så sätt bygga en bredare insyn. 

Melleruds kommun har idag en ordning där vice ordförande i nämnder och styrelser 
utses av oppositionen. Det kan leda till knepiga situationer om ordföranden är för 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag redan vid kortare perioder. I underlaget till ärendet 
lyfts Färgelanda fram som ett exempel med en annan ordning där man har både 
1:e och 2:e vice ordförande. Majoriteten utser 1: vice och oppositionen utser 2:e 
vice ordförande. Centerpartiet tilltalas av denna lösning. 
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För Centerpartiet är det viktigt att stärka politikens roll men väljer att nu läget inte 
gå djupare in i teknikaliteter utan har endast som ambition att skap möjlighet för 
förberedande beredning.  
 
Beslutsunderlag 

• Centerpartiets förslag. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 419. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. rekommendera kommunfullmäktiges valberedning att till fullmäktige föreslå 
presidier i varje nämnd och styrelse med ordförande, 1:e vice ordförande och  
2:e vice ordförande.  

2. hänskjuta frågan om ersättning för ledamöter i nämnder och styrelsers presidier 
till arvodesberedningen. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 237 Dnr KS 2018/623.022 
 
Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion för kommundirektören i Melleruds 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt den senaste revideringen av kommunallagen (2017:725) infördes ett nytt 
kapitel som reglerar en del frågor vad gäller anställda i kommunen. Enligt 7 
kapitlet, 1-2 §§ gäller följande: 

• Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under 
styrelsen. 

• Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens  
övriga uppgifter 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 392. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion för kommundirektören i Melleruds 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
KFS 
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